
lets naar aanleiding van d'Orchymonts

„Aperçu de la nervation alaire

des Coléoptères",

Annales de la Société entomologique de Belgique Vil,

Tome 61, p. 256,

door

K. J. W. Bernet Kempers.

In de VVintervergadering onzer Vereeniging van 1922, zie

Verslag, deel 65, pag. XVIII, had ik het genoegen de aan-

dacht te kunnen vestigen op een ontdekking van den heer

d'Orchymont, dat namelijk het „oblongum" bij de Adepha-

gen en het ,,apertum" bij de Pohphagen synoniem waren

met de mediane cel, die bij talrijke orden der insecten

voorkomt.

In herinnering wordt gebracht, dat de media zich twee

malen vertakt; de eerste keer in Mj + 2 en M3 + 4, de tweede

keer elke tak reepectievelijk in Mi, M^, M3 en M^ Tusschen

M2 en M3 is een verbindingsader m, waardoor de mediane

cel ingesloten wordt. (Zie fig. i en 2). Het oblongum bij de

Adephagen wordt eveneens ingesloten door M, + ^ aan de

binnenzijde en M3 + 4 aan de buitenzijde, mitsgaders door

de dwarsverbinding m. (Zie fig. 3). Vergelijkt men de Media

bij afb. I en 2, dan zou men door een ombuiging van deze

ader het oblongum kunnen vormen.

Maar ook het ,,apertum" is niets anders dan die mediane

cel. Men zou de takken M, + ^ en M3 + 4 maar in de richting

van de basis behoeven van elkaar te verwijderen. Bij fig. 4,

ontleend aan een Tetralangiiria, hangt Mi o. 2 nog bijna met

M3 + 4 samen ; doch meestal gaat M, _|_ 3 zoo ver niet terug.

De mediane cel is dus naar de basis open, vandaar de



130 K. J. W. BERNET KEMPERS, IETS NAAR AANLEIDING

naam ,,apertum". D'Orchymont beeldt dan het „apertum"

af van Hydrous piceus L. en zegt daarvan:
,
.ouverte vers la

base et limitée supérieurement par la récurrente médiane".

Hiermede kan ik mij echter niet vereenigen en wel omdat

het mij voorkomt, dat de takken M,, M^, M3 en M^ ergens

anders loepen dan d'Orchymont aanneemt.

Wanneer men zijn afbeeldingen van Cupes raffrayi¥A\Ky[.

of van Hydrous piceus L. beschouwt, ziet men dat hij be-

doelde takken waarneemt als straaladeren, door stippellijnen

aangeduid. (Zie fig 5).

Rand- of straaladeren zijn echter geen werkelijke aderen.

ReüTENBACHER—,, Vergleichende Studien über das Flügel-

geäder der Insecten" Ann. d. naturhist. Hofmuseum, i Bd
,

Wien 1886, p. 210, zegt daarvan: ,, Strahladern sind undeut-

liche, hornige Streifen, welche im Apicaltheile des Flügels

divergirend verlaufen, und als Reste von aufgelösten Convex-

adern anzusehen sind".

Dat we hier te doen hebben met dergelijke strepen is

zeker; of het echter opgeloste convexe aderen zijn dient

betwijfeld te worden. Het is mij niet gelukt in die strepen
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iets te zien, dat op een trachee gelijkt ; mogen ze op het

eerste gezicht nog al als een ader schijnen, bij sterkere ver-

grooting verdwijnt elke scherpe omlijsting. Het zijn verdik-

kingen van den vleugel door pigment, zooals er op meerdere

plaatsen in den vleugel gevonden worden.

Vervolgt men echter de media in den vleugel van af het

,,oblongum" —zie fig. 3 —dan gaan Mj en M^ samen in

een kromme lijn, verdeelen zich in twee takken, die te zamen

een ruit insluiten. Somtijds ontmoeten de takken M^ en Mg

elkaar en gaan te ^amen nog verder, doch meerendeels

ontmoeten zij elkaar niet en loopt elke tak op zich zelf naar

den voorrand.

Gaat men nu Mi + 3 na in fig. 4, dan ziet men precies

hetzelfde, alleen de kromme lijn in fig. 3 is thans een bijna

rechte geworden. Het is alsof een kracht die samengestelde

tak naar de basis heeft willen drukken, waarvan het gevolg

moest zijn, dat de ruit, door de twee takken gevormd, sterker

tegen den radius gedrukt wordt. Wanneer men nu een

preparaat van een Polyphagenvleugel nauwkeurig onder het

microscoop beziet, zal men meestal zieu, dat tusschen de den

voorrand vormende Costa, Subcosta en Radius duidelijk zicht-

baar is een zeer smalle strook, waardoor de ruit los is van

den rand. Bij de eene soort is dit duidelijker dan bij de ander.

Ik neem dus aan, dat de ruit bij de Adephagen (r, volgens

Roger) gelijkwaardig is aan 2 R, van d'Orchymont en be-

schreven als een cel gevormd door Radius en den terugloopenden

tak (Radius recurrens) en een dwarsader. Is men eenmaal

zoover, dan is er geen werkelijk verschil tusschen den loop

van de media in den Adephagen- en Polyphagen-vleugel.

Dan is ook de ligging van de verbindingsader m normaal

geworden. In den Polyphagen-vleugel was mvolgens d'Orchy-

MONTeen gedeelte van de rondgebogen media (zie fig. 5),

terwijl volgens mijn opvatting de g e h e e 1 e ombuiging m
genoemd moet worden. (Zie fig. 4).

Dat de ruit aan den top van de media bij beide groepen

van Coleopteren gelijk is, zou ook nog kunnen blijken uit

een eigenaardigheid, dat die cel in den regel ten deele aan

de voorrandzijde met pigment gevuld is en dus meer of

minder donker is.
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Bij de Cicade wordt eveneens door Mi en Ma een cel

ingesloten. (Zie fig. 2).

Als het waar is, dat het oblongum ontstaan is door het

vouwen van den vleugel en tengevolge daarvan het buigen

van de ader in den vleugel, zooals hiervoor aangenomen is,

zal de verbindingsader rm zooals in het voorbeeld bij den

Dipterenvleugel (fig. i) ook naar binnen moeten zijn gebogen

en ergens liggen tegen M,, terwijl de verschillende takken

van den Radius meer of minder tegen elkaar gedrukt moeten

worden ^).

In den Dipterenvleugel ligt die rm tegen de mediane cel

en verbindt deze met R44-5. In den Adephagenvleugel is

ook het oblongum door een dwarsader verbonden met een

ader, waarvan de naam nog niet genoemd werd. Bij analogie

concludeert men dan hier ook met een tak van den Radius

te doen te hebben.

In den Cicadenvleugel is verbinding rm^ aangegeven, ver-

bindende R3 met Mi. Ook in den Adephagenvleugel is nog

een verbinding waar te nemen tusschen Mi, bij de cel =
ruitj en een ader in den vleugel, R3. De cel tegeu de mediane

cel in den Cicadevleugel ingesloten door M, _^ 2 R3, rm' en

rm^ is dan dezelfde als ruit r^ van ROGER.

Bij den Polyphagenvleugel is rm wel aanwezig (zie fig. 4),

maar er is geen verbinding meer met een tak van den

Radius. Toch woi'dt in verschillende vleugels naast den Radius

nog een rudimentaire ader, als een streep langs die ader

loopend aangetroffen, dikwijls tegen een pigmentvlek.

') Dit komt eigenaardig tot uitdrukking bij een achtervleiigel van

Etmectus sticticns. Op grond van hun onderzoekingen komen J. H. Com-
STOCK and J. G. Needham (The wings of insects), tot het besluit, dat

de Radius oorspronkelijk bestaat uit een ader, die zich spoedig verdeelt

in twee deelen, een tak Ri en een sector, die zich op zijn beurt wederom
verdeelt in twee takken R2 -f 3 en R4 + 5, welke beide takken zich nog-

maals oplossen in de eindtakken R2, R3, R4 en R5 (fig. 7). Bij den

genoemden Ewicctus sticticus zijn al die takken nog terug te vinden,

maar de vorm van de ader moet dan zeer eigenaardig teruggebogen zijn

door de buiging van de Media, die de ontwikkeling naar den top belette.

Langs de Subcosta loopt dan, nagenoeg kleurloos, maar toch te

herkennen Ri. Vlak daarnaast loopt dan R2 -j- 3, die zich dan ontbindt

in de takken R2 en R3 even voor de buiging van Mi tegen den voor-

rand. R4.+ 5 is ook aan het basaal gedeelte zichtbaar en verdeelt zich

ook weder in de takken R4 en R5, van welke R4 met R3 in contact

komt (Zie fig. 3).
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Bij de Cicindeliden ontbreekt het oblongum. Toch is het

vleugelbeeld geheel anders dan dat der Polyphagen. Men
krijgt dit beeld wanneer men de dwarsverbinding mweglaat.

Door het buigen van de media Mi ^ ^ evenals bij de Adepha-

gen kan dan M3 op de plaats blijven, waardoor deze loopt

in het verlengde van de hoofdader. (Zie fig. 6 conform

D'OrchymONT). Een klein stipje zou ader M^ kunnen zijn.

De overige aderen kunnen bij alle vleugels volkomen

dezelfde zijn.

d'Orchymont geeft aan het slot van zijn artikel een tabel

ter determineering van het Adephagen-t)-pe en van het

Canthariden-type, de twee typen die hij aanneemt.

Na hetgeen hiervoor gezegd is, kan het verschil al heel

gemakkelijk aangegeven worden.

1. Mi + 2 vormt een kromme lijn S-vormig van het oblon-

gum tot vleugelrand met bolle zijde naar den top

gericht. T}-pe Adephaga.

Oblongum ontbreekt door het afwezig zijn van de

d warsader m. Type Cicindelidae.

2. Ml 4. a vormt een rechte verbinding tusschen ruit en

apertum. Type Polyphaga.

d'Orchymont neemt aan, dat het Staphyliniden-type, dat

door de meeste auteurs aangenomen wordt, niet bestaat:

,,il n'est qu'un processus de réduction polj'phylétique, qui

n'apparaît pas chez les Adéphages". Het komt voor bij zekere

Palpicornia, zekere Riiynchophora enz. en is dus niet uitslui-

tend bij Staphylinoidea aanwezig. Te betwijfelen valt of dit

een reden is om een derde type niet aan te nemen.

De Staphylinoiden hebben een zeer afwijkend aderstelsel.

Alle aderen loopen bij dezen naar buiten vrij uit, dwars-

aderen ontbreken. Het schijnt mij toe, dat het niet mogelijk

is om dit type uit een der genoemde typen af te leiden.

Bij geen der mij bekende Staphylinoiden is een verbinding

tusschen Radius en Media aanwezig. De vleugel vouwt zich

een paar keer meer over de lengte. Nu is mij gebleken, dat

men telkens bij een familiegroep uitgaan kan van een type,

dat steeds terugkeert en dat nauwelijks verschilt met fig. 4.
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Steeds is er een geleidelijke reductie van de aderen waar

te nemen, waardoor men van het meest ingewikkelde stelsel

tot het eenvoudigste terecht komt. Maar er blijft altijd iets

kenmerkends voor de familiegroep over,

Zoo'n ingewikkeld beeld komt bij de Staphylinoiden, voor

zoover mij bekend, niet voor. Daarom meen ik, dat wel

degelijk aan het Staphylmoiden-iy^e. vastgehouden moet

worden. Ja zelfs meen ik nog verder te moeten gaan en

nog een enkel type meer te moeten aannemen en wel een

Scarabaeiden-ty^pQ, een Endomychiden-\.y^& en een Curculio-

niden-iyT^ç. ').

Den Heer d'Orchymont moeten we dankbaar zijn voor

zijn ontdekking.

's-Gravenhage, Maart 1922.

*) Zie de afbeeldingen van kevervleugels in de Entomologische

Mitteilungen Band XII, Nos. 160 e. v., 528 e.v., 744 e.v.


